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Döntött a Képviselő - testület
A november 9-i ülés összefoglalója

Rendkívüli ülés: Kezdődhet a Piaccsarnok
felújítása

Rendkívüli Képviselő - testületi 
ülésen döntöttek a képviselők arról, 
hogy a Piaccsarnok fejlesztésére 
pályázaton nyert keretből képzett 
tartalékkeretet felhasználhatják a 
csarnok megépítésére.

Erre azért volt szükség, mert a köz-
beszerzés kiírása után beérkezett ki-
vitelezői árajánlatok alapján, a legol-
csóbb kivitelezői díj is több volt, mint 
amekkora összeg a pályázatból a 
megvalósításra fordítható lett volna. 

A pályázat során a tervezői költ-
ségbecslésen felül lehetőség volt 
tartalékkeret képzésére, amely a be-
ruházás során felhasználható. Ezzel 
a lehetőséggel élve nyújtottuk be pá-
lyázatunkat, amely támogatást nyert. 

Hidvégi József, Fonyód polgár-
mestere beszámolt a legutóbbi ülés 
óta végzett önkormányzati tevé-
kenységről, valamint tájékoztatta a 
képviselőket és a résztvevőket az 
adott hónap pénzügyi helyzetéről és 
a vállalt kötelezettségekről, és meg-
bízásokról. 

A szociális ellátások helyi szabá-
lyairól szóló önkormányzati rendelet 
alkotásáról is dönteni kellett. A So-
mogy Megyei Kormányhivatal 
szerkezeti észrevétele miatt új 
rendeletet kellett alkotni, noha a 
szöveges rendelkező rész lénye-
gét tekintve nem változott. 

Fonyód Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Ön-
kormányzat 2017. évi költség-
vetéséről szóló önkormányzati ren-
deletét módosították. Korrekciókra 
volt szükség, például a piaccsarnok 
beruházásra nyert támogatás, vagy 
az egyéb állami, rendkívüli támoga-
tások miatt. Ezáltal a város tárgyévi 
költségvetését aktualizálni kellett. 

A Fonyódi Kulturális Központ, 

A testület döntésével ez a keret 
felhasználásra került, a megvalósí-
tás érdekében, ezzel elkerülve azt, 
hogy az önkormányzat saját erőből 
finanszírozza a különbözetet és azt 
is, hogy újabb közbeszerzést kelljen 
kiírni. Utóbbi esetben körülbelül feb-
ruárig elhúzódott volna az eljárás. 

„Sikerült megegyeznünk abban, 
hogy elfogadjuk ezt az áremelést, a 
pályázat tartalékkeretét felhasznál-
juk a megvalósításra, azonban pót-
munkát nem számolhat el a kivite-
lező.” – szögezte le Hidvégi József, 
Fonyód város polgármestere. 

A testület döntése értelmében a 
közbeszerzés eredményes, ennek 
következtében megköthető a vállal-

kozói szerződés a kiviteli munkákra, 
november közepén pedig megkez-
dődhet a Piaccsarnok felújítása.

A pályázókat április 30-i határ-
idő köti. A beruházás megvalósí-
tása során a piac látogatható lesz, 
az eddig a csarnokban lévő árusok 
az önkormányzattal kötött megálla-
podás értelmében a jelenlegi „zsibi” 
helyén lesznek. 

       szerkesztőség 

Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
Szervezeti és Működési Szabály-
zatának módosításához a testület 
döntésével hozzájárult, mely egyút-
tal szabályozta a Kulturális Központ 
és az ott működő Könyvtár nyitva 
tartását, valamint a Fonyódi Kultu-
rális Intézmények humán erőforrá-
sához fűződő, költségvetés alapján 
fenntartott státuszokat is.

A 2017-es nyári idegenforgal-

mi szezonban elvégzett tevékeny-
ségről szóló beszámolót is elfogad-
ták, amely a Városüzemeltetés tevé-
kenységéről szólt elsősorban. 

A belterületi utak (Árpád part és 
Hóvirág utca) forgalmi rendjének 
megváltoztatásáról is tárgyaltak a 
testületi tagok. Kiegészítő tábla ke-

rül kihelyezésre az egyirányú utcá-
ban az Árpád parton, amely az autó-
sokat tájékoztatja arról, hogy szem-
ből kerékpárforgalomra kell számí-
tani. A Hóvirág utcával kapcsolat-
ban rendőrségi javaslat volt a vál-
toztatás, főleg azért, mert a GPS na-
vigációk oda vezetik az autósokat 
a Sipos-hegyi kilátó felé. Zsákutca 
tábla kerül kihelyezésre, kiegészítő, 
tájékoztató táblával, amely mutat-

ja, hogyan közelíthető meg a ki-
látó. Ugyanez kerül bevezetés-
re a Meredek és az Orgona utcá-
ban is. 

Döntöttek arról, hogy elektro-
mos autó töltő berendezést lé-
tesíthetnek Fonyód város terü-
letén. Ez a Hunyadi János utcai 

parkolóban kerül kialakításra. 
Fonyód város településrende-

zési eszközeinek (Településszer-
kezeti tervének, Helyi Építési Sza-
bályzatának, Szabályozási Tervé-
nek) módosítását is megszavaz-
ták a képviselők.

        szerkesztőség
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Csökken a Kollégium épületének energiafogyasztása
Az Ady Endre, a Hunyadi Já-

nos, vagy a Szent István utca 
Kollégium melletti szakaszán jár-
va a Balaton Kollégium épüle-
tén folyamatosan munkálatokat 
végző munkásokat láthatunk. 
Ennek oka, hogy az épületben 
működő Kormányablak miatt az 
épületet használó Somogy Me-
gyei Kormányhivatalnak lehető-
sége volt épületenergetikai fej-
lesztésre pályázni. 

Nyertes pályázat keretében va-
lósul meg a beruházás, amely-
ből kifolyólag az épület homlok-
zati falazatok, a padlásfödém, a 
lapostető és a pincefödém szige-
telése, a nyílászárók cseréje és 
napelemes rendszer telepítése 
történik meg.

A pályázat 1,2 milliárd Ft visz-
sza nem térítendő európai uniós 
forrást biztosított a Kormány-
hivatalnak, ebből összesen 18 
db épület, köztük a Kollégium 
energetikai felújítását, korsze-
rűsítését végzik el. Ugyanennek 
a projektnek a keretében újul 
meg az önkormányzat tulajdo-
nában lévő, de a Járási Hivatal 
által használt „B” épület is, a Fő 
utca 19. szám alatt. 

A korszerűsítéstől a kormány-
hivatali középületek éves elsőd-
leges energiafogyasztásának 
csökkenését, a megújuló ener-
giaforrásokból előállított ener-
giamennyiség növekedését és az 
éves fűtési költség minimalizálá-
sát várják. 

Magyarország klímapolitikájá-
hoz igazodva a Somogy Megyei 
Kormányhivatal igyekszik minél 
alacsonyabb szintre szorítani az 
éves CO2 kibocsátását, jelen pro-
jektben megvalósuló korszerűsíté-
sek eredményeként a 2018-as év 
végétől kezdődően 480,43 ton-
nával csökkenti a CO2 kibocsá-
tását. A fejlesztés által érintett 
épületek átlagos éves elsődleges 

energiafogyasztása várhatóan 
összesen 2611 78 kWh értékkel 
csökken az előzetes energetikai 
számítások alapján. A beruházás 
eredményeként összesen 204 kw 
teljesítményű napelem kerül el-
helyezésre. 

A fejlesztéssel érintett épülete-
ket a megye lakosságának jelen-
tős hányada látogatja ügyintézé-
si céllal, az energiahatékonyság 
javítását szolgáló beruházás egy-
ben támogatja a helyi társadalom 
klímatudatosságának erősítését, 
népszerűsíti a környezettudatos 
gondolkodást is.

Forrás: Somogy Megyei Kor-
mányhivatal

       szerkesztőség

Dél - Balatoni Vasútfejlesztés: Decembertől újra járnak a vonatok
Jelenleg is zajlanak a Dél – Bala-

toni Vasútfejlesztéssel kapcsolatos 
munkák, terület- és útlezárások jel-
zik ezeket a hétköznapokban. Vá-
gányzár december 10-ig lesz, ami 
után újra megindul a vasúti köz-
lekedés. Ez az ünnepi időszakot 
megelőzően fontos információ.

Ez a nagy volumenű beruházás 
a déli parton és hozzá kapcsolódó-
an a Kaposvár – Fonyód vasútvo-
nalon folyamatos lezárásokkal jár, 
a bontási és az építési munkálatok 
ideje alatt. Ehhez a lakosság türel-
mét és megértését kérik a kivitele-
zők, hiszen ennek a projektnek az 
eredménye éppen az utazó közön-

ség kényelmét szolgálja majd. 
Fontos eleme a fejlesztésnek az 

új sínágyazat mellett, hogy telje-
sen új átkelőink lesznek, úgy a gép-
járművek, mint a gyalogos forga-
lom számára, illetve a fonyódligeti 
és a bélatelepi peron után a fonyó-
di peronok is teljes mér-
tékben megújulnak. Az 
új sínpálya a következő 
100 év vasúti közlekedé-
sét határozza meg. 

A modernizálás nem 
csak esztétikai tekintet-
ben jelent pozitív hoza-
dékot, hanem a gyorsa-
ság és a kényelem szem-

pontjából is.
2018 júniusáig várhatóan befe-

jezik a munkát a minket érintő sza-
kaszokon, utána remélhetőleg va-
lamennyien pozitívan látjuk majd a 
vasút megújulásának eredményeit. 

        szerkesztőség



4

2017. november

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 

önkormányzati nyilvántartott adó-
hátralék beszedése érdekében no-
vember hónapban fizetési felszólí-
tást küldünk az érintetteknek. 

A hátralék pénzügyi teljesítésé-
re a felszólítás kézbesítését kö-
vetően 5 nap áll rendelkezés-
re, melynek módja átutalás, vagy 
készpénzátutalási megbízás (fel-
szólítással kézbesítésre kerülő 

Végrehajtási eljárások a helyi
adóhátralékok beszedésére

csekk) lehet.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

amennyiben a jelzett határidőig 
a tartozás nem kerül rendezésre, 
úgy a hatályos jogszabályi felha-
talmazással élve külön értesítés 
nélkül kezdeményezzük a végre-
hajtási eljárás megindítását.

Ezzel kapcsolatos kérdés ese-
tén ügyfélfogadási időben, illetve 
az ismert telefonszámokon fordul-
janak adóügyi Munkatársainkhoz. 

A képviselő-testület soron következő ülése 2017. december 14-én kedden
14 órától lesz a Városháza nagytermében.

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje: 

Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óra, 
Péntek: 8.00-12.00 óra
Telefon: 06 85/562-980
E-mail: info@fonyod.hu

  Nagy Brigitta 
      aljegyző

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal BERUHÁZÁSI MŰSZAKI LEBONYOLÍTÓI teljes munkaidős álláshelyre

pályázatot ír ki. 
A pályázat megtekinthető a https://kozigallas.gov.hu és a https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának határideje 2017. november 27. napja

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐI teljes munkaidős álláshelyre pályázatot
ír ki.

A pályázat megtekinthető a https://kozigallas.gov.hu és a https://www.fonyod.hu weboldalon.
A pályázat benyújtásának határideje 2017. november 29. napja

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet JEGYZŐ munkakör betöltésére.

A pályázat megtekinthető a https://kozigallas.gov.hu és a https://www.fonyod.hu weboldalon. 
A pályázat benyújtásának határideje 2017. december 15. napja.

Igazgatási szünet: 
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy a Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2017. december 22. - 2018. január 2. között igazgatási szünetet tart. 
Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás teljes mértékben szünetel. Az igazgatási szünet ideje alatt 

észrevételeiket, kérdéseiket az info@fonyod.hu nyilvános elérhetőségünkön tehetik meg.
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük.

           Nagy Brigitta
           aljegyző
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Helyzetkép az országgyűlési képviselő szemével: 
Móring József Attila válaszolt

Járja a térséget, milyen benyo-
másokat szerzett Somogy megye 
3-as számú választókörzetének 
településeit látogatva? 

Hetvenkét település alkotja ezt 
a választókörzetet és minden év-
ben legalább egyszer ellátogatok 
minden településre, amióta képvi-
selő vagyok. Jó az, ha ez valami-
lyen eseményhez köthető, példá-
ul falunap, de legalább ilyen hasz-
nos, ha ez egy átlagos hétközna-
pon történik. Mostanában azt ta-
pasztalom, hogy alapvetően elé-
gedettek az önkormányzatok. Be-
számolnak arról, hogy milyen pá-
lyázatokat nyertek, milyen középü-
leteket újítottak fel, hogy milyen 
fejlesztéseket valósítottak meg. 
Még a legkisebb településeken is 
a startmunka programnak köszön-
hetően utak, járdák, épületek újul-
nak meg. Ez jó érzés. Fontos volt 
a kormány adósságkonszolidáció-
ja, ennek következtében az önkor-
mányzatok valódi településmene-
dzselést folytathatnak. 

Milyen nagy jelentőségű fej-
lesztések vannak most napiren-
den? 

A TOP források 43,5 milliárd fo-
rintot biztosítanak Somogy megye 
településeinek, Kaposvár kivéte-
lével, mert a megyeszékhely szin-
tén TOP-os csomagból 17 milliárd-
ra számíthat és a modern város-
ok program keretében Kaposvárra 
összesen mintegy 200 milliárd fo-
rint jut. 

Közvetve minket is érint a 67-es 
út építése, a régészeti feltárás a 
végéhez közeledik, a munkagépek 
már láthatóak. Ez az út a megye-
székhelyet „közelebb hozza” a Ba-
latonhoz. 

Mindannyiunkat érinti a Dél – 
Balatoni vasútfejlesztés, a Szán-
tód Kőröshegy – Balatonszent-

györgy közötti szakasz felújítása 
mintegy 86 milliárd forintba kerül, 
ehhez szervesen kapcsolódik a Ka-
posvár – Fonyód vasútvonal meg-
újulása is. Utóbbi turisztikai szem-
pontból és a munkába járás szem-
pontjából is kiemelten fontos. 

Fonyód eddigi eredményeit és 
a fejlesztési terveket figyelembe 
véve, hogyan érté-
keli városunk hely-
zetét? 

Azt gondolom, 
hogy nagyon ak-
tív a fonyódi ön-
kormányzat, a már 
említett TOP forrá-
sokból közel egy-
milliárd forint ér-
kezik a városba. 
Mintegy 300 millió 
forintból megújul 
és kibővül a vásár-
csarnok, két pá-
lyázat segítésével 
és jelentős önkor-
mányzati hozzájá-
rulással megújul és megszépül az 
óvoda, kerékpárút épül Csisztára, 
ezek csak a jelentősebb beruhá-
zások. Ezek részben már elnyert, 
részben elbírálás alatt lévő pályá-
zatok. A fejlődés érezhető és ta-
pintható lesz a beruházások meg-
valósulása után. 

Újabb uniós javaslat fel-
ső korlát nélküli betelepítési 
kvótát eredményezne, család-
egyesítés címszóval gazdasági 
migránsokat is befogadva. Mit je-
lent ez számunkra?  

A jelenlegi Nemzeti Konzultá-
ció is arról szól, hogy megerősít-
hessük a magyar kormányt abban 
a törekvésében, hogy nem akarunk 
ide migránsokat engedni. Mi ma-
gunk akarjuk eldönteni azt, hogy 
kivel akarunk élni. Az valami egé-

szen elképesztő, amit tőlünk mesz-
sze élő emberek gondolnak a vi-
lág átrendeződéséről és átszerve-
zéséről. 

Talán a Közép – Európai or-
szágok és most már Ausztria is 
csatlakozik ehhez, hogy közösen 
megálljt parancsoljanak az áradat-
nak. Ennek Magyarország az él-

harcosa, hála Istennek, egyre töb-
ben csatlakoznak ehhez, csak így 
tudjuk megmenteni Európát.

Ha ezen a problémán úrrá le-
szünk, akkor a visegrádi négyek, 
Ausztriával kiegészülve egy olyan 
gazdasági erőteret is jelenthetnek 
az Európai Unión belül, amit azok-
nak az országoknak, akik kicsit 
többnek képzelték magukat a ké-
sőbb csatlakozó országoknál, bi-
zony komolyan kell venni. Megha-
tározó szerepünk lehet a jövőben.  

Mi lesz a 2018-as országgyűlé-
si választások röviden megfogal-
mazható tétje?

Nem kisebb a tét, mint hogy Ma-
gyarország megmarad-e magyar 
országnak és Európa megmarad-e 
Európának.

        szerkesztőség
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A Városüzemeltetés munkálatai

Megkezdődött a lombseprés, 
az őszi virágágyások telepíté-
sének időszaka. Mindenszen-
tek előtti időszakban a temető 
és környékének rendbetételére 
koncentrált a Városüzemeltetés. 
A Dísz téri „régi” szökőkút virá-
gokkal beültetve immár új, deko-
rációs elemmé vált a város szá-
mára.

Októberben elérkezett az ide-
je, hogy a virágágyásokat mun-
katársaink az évszaknak megfe-
lelő növényekkel ültessék be, az 
év utolsó kaszálási munkálatait 
is elvégeztük. A területek rend-
betételét biztosítottuk a Tök Jó 
Nap, az októberi megemlékezé-
sek (október 6-i és 23-i rendez-
vények) helyszínein, kihelyeztük 
a nemzeti lobogókat a város te-

rületén. A hulladék és a lombok 
folyamatos begyűjtése, elhordá-
sa a város egész területén folya-
matosan zajlik. Kiemelten ke-
zeltük Mindenszentek környé-
kén a kegyeleti helyek – Kos-
suth erdei, Fácános palánkvá-
ri és Református templom előt-
ti emlékművek – sétányok és a 
temető rendben tartását. A te-
metőnél munkatársaink kerí-
tésfestést, padok alatti járófe-
lület kialakítását és vizesblokk 
javítási munkálatokat végez-
tek el. Az utcaseprő gépünk fo-
lyamatosan üzemel, tisztítja Fo-
nyód útjait, utcáit. 

A strandokon a végleges 
téliesítés lezajlott, kiszedtük 
a bejárókat, víztelenítettük a 
strandok vizesblokkjait. A Pa-
noráma strand előtti beszakadt 
aknát helyreállították munkatár-
saink, az Árpád parti játszótéri 
eszközöket megjavították.

Munkatársaink elvégezték 
a Birka lépcsőnél található vi-
lágítótesteknek, a Várhegyi 
Széplátó lábazatának javítási 
munkálatait, a Sipos-hegyi ki-
látó korlátjának lefestését. 

Elvégeztük az utca névtáb-
lák kihelyezését. A Trombitás 
utca, Szilágyi Erzsébet utca, 
Vasas utca, József utcákban 
kátyúztak munkatársaink. A 
Mandulás utcában útbeszaka-

dást állítottak helyre. A Man-
dulás és József utcákban a víz-
elvezető árkokat tisztították és 
javították munkatársaink, vala-
mint a vihar által kidöntött fá-
kat összevágták és beszállítot-
ták. Az önkormányzati lakások-
nál karbantartási és a téli idő-
szakra való felkészítési munká-
latokat végeztünk el.

   Kristóf Györgyné

Figyelem! Az E.ON novem-
ber 2-tól megkezdte a gallyazási 
munkálatokat a vezetékekhez kö-
zel eső fáknál!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Azonnali kezdéssel villany-

szerelőt és vízvezetékszerelőt 
keresünk éves állásra. Előny: 
B-kategóriás jogosítvány. 

Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal lehet személyesen 
irodánkban hétköznap mun-
kaidőben (Fonyód, Vágóhíd u. 
17.), vagy e-mailen az info@
fonyodert.hu e-mail címen. In-
formáció: 85/560-287

        Fonyódi Városfejlesztési
        és Városüzemeltetési

        Nonprofit Közhasznú Kft.

Vegyük észre!
A Dísz téren új szökőkúttal találkozhat-

nak az arra járók, de nem veszett kárba a régi 
sem. Ugyan a javíttatása, felújítása közel any-
nyiba került volna, mint egy teljesen új meg-
építése, de új funkciót kapott és színfoltja lett 
nem csak a térnek, hanem a városnak is. Erről 
színes virágok ültetésével a Városüzemelte-
tés munkatársai gondoskodtak, így az értékes 
Zsolnay elemekből álló kút továbbra is ékesí-
ti a tér látványát. 
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Dinamikusan fejlődik a GET Kft.!

Defibrillátor készülék a városközpontban

A GET Kft. világítástechni-
kai termékek szakkereskedője-
ként, illetve gyártójaként műkö-
dik 2007 óta fonyódi székhellyel, 
valamint budapesti telephellyel.

2011-ben kiegészítettük keres-
kedelmi és projekt lebonyolítói te-
vékenységünket lámpatest ösz-
szeszerelői tevékenységgel, mely-
nek során vásárolt alkatrészekből 
kész, működő világítóeszközöket 
szerelünk össze.

2012-ben tevékenységünk 
gyártási tevékenységgel bővült, 
alapanyagokból (fémek, műanyag-
ok, üveg) állítunk elő egyedi fej-
lesztésű termékeket, prototípu-
sokat; továbbá tervezéssel, egye-
di megoldások és vezérelt rend-
szerek helyszíni kivitelezésével és 
üzemeletetésével is kiegészítettük 
szolgáltatásainkat. 

2015 óta folyama-
tos korszerűsítést, fej-
lesztést, bővítést haj-
tunk végre, így a lét-
számbővítés lehető-
ségét alapoztuk meg. 
Mára a munkatársaink 
összlétszáma eléri a 40 
főt. 2016-ban bekerül-
tünk Somogy-megye TOP 100 vál-
lalkozása közé, fejlődésünk azóta 
is töretlen. Beruházásainkkal, és a 
robottechnológiai gyártásunk be-
vezetésével kapacitásunk a koráb-
bi ötszörösére növekedett, gyár-
tott termékeink minőségi színvo-
nala fokozódott, ezáltal lehetősé-
günk lesz újabb piacok elérésére, 
az export tevékenységünk növelé-
sére.

Fonyódi referenciáink: Bala-
ton Áruház, Turinform Fő téri Iro-

Országos kezdeményezés arra, 
hogy több tízezer defibrillátor legyen 
magántulajdonban (cég- intézmény 
tulajdonban) és az országos média 
központi oktatással tanítsa a lakos-
ságot annak használatára!

Életmentő berendezéssel gaz-
dagodott Fonyód. Az Újraélesztés 
Napján, október 16-án helyezték 
üzembe a Hotel Balatonban azt a 
defibrillátort, amelyet mindenki szá-
mára elérhetővé tett Dr. Pohl Tibor. 
Az életmentést azonnali beavatko-
zással meg lehet kezdeni szívleállás 
esetén, a nap 24 órájában elérhető a 
készülék a hotel recepcióján. 

Bizonyos orvosi vizsgálatok-
hoz szükség van a defibrillátor al-
kalmazására, úgy, mint a terhelé-
ses vizsgálatokhoz is használják a 
rendelőintézetekben. Dr. Pohl Ti-
bor orvos, vállalkozó elmondta, 
éppen azért jutott arra a döntés-
re – hogy a pár éve tulajdonában 
lévő készülék bárki számára elér-
hető lehessen - , hiszen ezeket a 

da és a Templom utcai Stációk kül-
ső megvilágítása; Széplátó kivilá-
gítása.

Kérjük látogasson el honlapunk-
ra www.getgroup.co.hu, 

kövessen minket a facebookon: 
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k . c o m /
Getgroup/

 Szívélyes üdvözlettel:
 Molnár Gábor
 ügyvezető igazgató

gépeket a rendelési időn kívül alig 
használják. 

Fonyódon egyedülálló kezde-
ményezés egy magántulajdonban 
lévő defibrillátor közérdekű, köz-
használatra bocsájtása. Pohl dok-
tor szándéka, hogy egyéb sajátfej-
lesztésű, levédetett orvostechnikai 
eszköze mellett a defiblillátorok 
szükségességére és azoknak 
használatára hívja fel a figyelmet 
és oktassa is azok használatát.

 „Ma, amikor harmadik évezred 
elején luxusautókkal járunk, járjuk a 
világot, aztán feleslegesen hirtelen 
meghalunk, ésszerű lenne három- 
négyszázezer forintért akár a csa-
ládokat ellátni egy-egy defibrillátor 
készülékkel… Ha ezt a tudatot for-
máljuk, akkor nagyon sok család 
venne defibrillátort.”

Dr. Pohl kiemelte, hogy a Hotel 
Balaton minden egyes dolgozója ki 
lett képezve az eszköz használa-
tára, amint segítségre szorul vala-
ki ők maximális helytállással tud-

nak segíteni, illetve csak ők hasz-
nálhatják a gépet segítségnyújtás 
esetén. 

Fontos kiemelni, hogy csak és 
kizárólag a szívleállást követő né-
hány percben lehetséges az élet-
mentés a készülék segítségével. 
Dr. Pohl Tiborhoz hasonló kezde-
ményezésekből adódóan az or-
szág számos pontján megtalálha-
tók a defibrillátorok, amelyek pon-
tos fellelhetőségéről többet tud-
hatnak meg a Magyar Nemzeti 
Szívalapítvány honlapján, a www.
mnsza.hu weboldalon. 

        szerkesztőség
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Várjuk csapatok, baráti társasá-
gok, cégek jelentkezését a szom-
bati hagyományos kolbásztöltő 
versenyre. Azok a csapatok, akik 
csapattagjai közt található Fonyód 
Kártya tulajdonos FÉLÁRON nevez-
hetnek, vagyis a csapat nevezé-
si díja 8000 forint helyett csupán 
4000 forint. Akinek nincs Fonyód 
kártyás csapattagja, annak a szá-
mára is van jó hírünk, a nevezési 
díja egy ezressel olcsóbb, a tavalyi 
9000 forint helyett 8000 forint lett.

Részletek, információ:
http://kolbaszfesztival.info/

fonyod/kolbasztolto-verseny/

Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk
a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

11.20. Hétfő Zöldséges tarhonyaleves
„A” Paradicsomos rakott hal

„B” Rizses-hús céklasalátával

11.21. Kedd Csontleves
„A” Zöldbabfőzelék pulykapörkölttel

„B” Resztelt máj főtt burgonyával, csemege uborkával

11.22. Szerda Sütőtök krémleves
„A” Natúr szelet rizzsel és párolt zöldséggel

„B” Rántott szelet petrezselymes burgonyával

11.23. Csütörtök Karalábé leves
„A” Chilis bab  bulgurral

„B” Bakonyi sertésragu orsó tésztával

11.24. Péntek Lencsegulyás
Mazsolás kalács

11.27. Hétfő Zöldbableves
„A” Lasagne

„B” Hentes tokány párolt rizzsel

11.28. Kedd Húsleves
„A” Gyümölcsmártás főtt hússal, pirított darával

„B” Vadas-mártás főtt hússal, makarónival

11.29. Szerda Hagymakrémleves
„A” Zöldséges csirkemellrizottó

„B” Csülökpörkölt főtt burgonyával, savanyúsággal

11.30. Csütörtök Daragaluska leves
„A” Hagymás csirkemáj petrezselymes burgonyával, 

csemege uborkával
„B” Rakott brokkoli  

12.01. Péntek Nyírségi gombócleves
Kakaós csiga

12.04. Hétfő Zöldborsóleves
„A” Tavaszi tokány bulgurral

„B” Fokhagymás apró hús rizzsel

12.05. Kedd Burgonyaleves
„A” Harcsapaprikás tészta körettel
„B” Pulykavagdalt franciasalátával

12.06. Szerda Fokhagymakrémleves
„A” Dubarry szelet rizzsel

„B” Pirított gombás szelet párolt rizzsel

12.07. Csütörtök Kertészleves
„A” Vagdalt szelet burgonyafőzelékkel

„B” Sült debreceni babfőzelékkel

12.08. Péntek Sertésraguleves
Aranygaluska

12.11. Hétfő Zellerleves
„A” Borsos tokány párolt rizzsel
„B” Lecsós tokány tarhonyával

12.12. Kedd Húsgombócleves
„A” Spenótmártás főtt tojással, főtt burgonyával

„B” Burgonyás tészta, savanyúság

12.13. Szerda Paradicsomleves
„A” Budapest szelet vegyes körettel

„B” Mustáros szelet párolt rizzsel

12.14. Csütörtök Csontleves
„A” Rakott karfi ol

„B” Pincepörkölt savanyúsággal

12.15. Péntek Töltött káposzta
Pogácsa

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:

750 Ft

Feng Shui
programok 

December 1. péntek 18.00 Dörnyei Katalin író-olvasó találkozója
December 10. vasárnap 18.00 Varga Miklós énekes-rockzenész közönségtalálkozója
December 15. péntek 18.00 Marcali 3 Tenor - Karácsonyi koncert
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Időt spórolunk neked: a sminktetoválás előnyei
A sminktetoválás sokszor me-

rül fel azokban, akik időt szeret-
nének spórolni reggel, vagy ele-
gük van a sportolás során lefo-
lyó, elkenődő sminkből. Minden-
napjaikat a versenyszférában töltő 
nők körében ennek különös jelen-
tősége van, hiszen az ilyen pozíci-
óknál gyakorlatilag folyamatos el-
várás a makulátlan külső.

 
Hangsúlyozd arcod mindenna-

pos sminkelés nélkül

Az arcunk folyamatos sminke-
lése bizonyos idő után inkább te-
her, mint kellemes időtöltés, külö-
nösen, ha mindezt kapkodások kö-
zepette kell elintéznünk. Sokszor 
az alapos, precíz mozdulatok el-
lenére sem ússzuk meg a nap-
közbeni igazítást, amit egy fel-
adatokkal zsúfolt napon kifejezett 
nyűgként élünk meg. A sminkte-
toválások erre nyújtanak tökéle-
tes megoldást. Az eljárással kor-
rigálható az esetleges aszimmet-
ria, elfelejthetjük az elkenődött 
rúzs vagy a szétfolyó szemkon-

túr gondolatát is, sőt a szemöldö-
künk rajzolgatásától is elköszön-
hetünk. A módszer lényege éppen 
az, hogy az előnyös részekre irá-
nyítsa a tekinteteket, ápolt, szép 
külsőt biztosítva.

Ahány nő, annyi igény

A legnépszerűbb technikák közé 
tartozik a szemöldöktetoválás, 
ami a szemöldök hiányzó szálait 
pótolva gyönyörű, szabályos for-
mákat, ha kell, karakteres megjele-
nést eredményez. A szemhéj min-
dennapos kontúrozása ugyan-
csak gondot okozhat, hiszen a 
legnagyobb gyakorlat mellett is 
előfordulhat, hogy nem sikerül tö-
kéletesen meghúzni a vonalakat, 
ennek következtében kezdhetjük 
elölről az egész procedúrát. Ha 
sminktetoválásod van, időt spó-

rolsz magadnak és a nap 24 órá-
jában tökéletes marad a sminked.

Hasonlóan kedvelt az ajakteto-
válás. Különösen praktikus, ha va-
lakinek színtelenné váltak az ajkai, 
ezért szeretné hangsúlyozni, op-
tikailag növelni vagy egyszerűen 
a szájat hangsúlyozó sminkelés 
híve. Természetesen minden arc 
más, így a karakteredhez tökélete-
sen illő formát, technikát, és nem 
utolsó sorban az elképzeléseidet 
érdemes szakértővel átbeszél-
ni egy ingyenes konzultáció alkal-
mával.

Információ, bejelentkezés az in-
gyenes konzultációra:

06 30 267 9371 
Dermisz Kozmetika,

Fonyód, Ady Endre u. 7.
www.sminktetovalasaim.hu
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FONYÓDI
PROGRAMOK

November 16-tól December 21-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
November 16.,

csütörtök 17 óra

November 18.,
szombat 18 óra

November 21.,
kedd 18 óra

November 24.,
péntek 17 óra

November 24.,
péntek 18 óra

November 28.,
kedd 17 óra

November 24.,
péntek 14-16 óráig

December 5.,
kedd 17 óra

December 2.,
szombat 9 óra

December 6.,
szerda 16 óra

December 8.,
péntek 17 óra

December 9.,
szombat 8 óra

December 9.,
szombat 17 óra

December 21.,
csütörtök 18 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Pillanatkép - beszélgetés Motorcza Gyula íróval

Magyar Néprajzi Társaság - Országjáró Tradíció
Bemutató 

Cigánykerék - Ismeretterjesztő vetélkedő 

Meglepetés a Mikulásnak színházi előadás
a fonyódi Pelso Főnix Színtársulat előadásában

Az előadás végén minden gyermek ajándékot kap

Molnár Ferenc - Pál utcai fi úk
vándorkiállítás egy legendás regény életéről

Szücs Imre Zoltán Alaszkai kávé könyv bemutató

X. Greenlife Jótékonysági Labdarúgó Torna

Adventi tanári Hangverseny 

Városi Karácsonyi Ünnepség és Koncert 

Ökumenikus Kulturális Est: Dr. Herr Gyula
kardiológus főorvos előadása - A szeretet meghatározó 

szerepe a társadalomban és az egészségügyben

TIHANYI TÓTH CSABA közönségtalálkozója

ZELEMBER ZSOLT fotográfus kiállítása

BALÁZS GERGELY hegedűművész „A suttogó
hegedű misztikus varázsa” című koncertje

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Mátyás Király Gimnázium (Hu-
nyadi J. u. 3.); Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.); Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.)

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

(József u. 21.)

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium

Fonyódi Múzeum

Blaha Lujza és
Béke utca sarkán

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

November 25.,
szombat 19 óra

Szülők bálja - A Palonai Magyar Bálint Általános
Iskola rendezvénye

Mikulás kisvonatozás

Mátyás Király Gimnázium
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Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Katolikus miserend
SZENTMISÉK FONYÓDON:

Nagyboldogasszony plébániatemplom
(Fonyód, Templom u. 9.):

Első pénteken és szombatonként
17 órakor, vasárnap 11 órakor.

Szent István kápolna
(Fonyód, Szent István u. 32/2.):

Vasárnap 8 órakor.

A ligeti Nagyboldogasszony, és a bélatelepi 
Szent Anna kápolnákban nyárig nincs 

szentmise!

Szentmisék Fonyódon:
http://fonyodpl.x3.hu/miserend.html

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

2017. november 19. vasárnap  9:30 istentisztelet
2017. december 3. vasárnap 9:30 úrvacsorás is-

tentisztelet
2017. december 17. vasárnap 9:30 istentisztelet
2017. december 26. kedd 9:30 Karácsony úrva-

csorás istentisztelet
            a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
2017. november 15-én,  szerdán 16 órakor 

Ottóffy Attiláéknál  Dobó István u. 2.
Ökumenikus Kulturális Estek  a Fonyódi Múze-

umban 2017. november 28-án, kedden 17 órakor

Dr. Herr Gyula kardiológus főorvos előadása 
A szeretet meghatározó szerepe a társadalom-

ban és az egészségügyben.

Református Istentiszteletek
rendje

Alkalmaink: December 3-án a vasárnapi istentisztele-
ten a balatonszemesi baptisták zenekara és a fonyódi 
7-esek szolgálnak 11 órától
December 9-én 9.00-14.00-ig a fonyódi Kulturális Köz-
pontban lesz egy Gyakorlatorientált Imanap Kovács 
Endi és Krajczár János előadásaival:
A személődő ima és a gyógyító ima. 
Ökumenikus alkalom, felekezetre való tekintet nélkül vá-
runk mindenkit. Az ebéd rendelés miatt várjuk a jelentke-
zéseket az emailcímemre allergia- és diétamegjelöléssel 
december 4-ig: halasz.lelkesz@gmail.com
Minden vasárnap 11.00-tól istentisztelet
A hónap első vasárnapja CsIT (családi istentisztelet) 
gyerekbarát módon a hittanosok szolgálatával,
a hónap utolsó vasárnapján úrvacsoraosztás a Szentlé-
lek Isten és a hívek közösségében
Bibliaóra Balatonfenyvesen szerdánként 17.00 órakor

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium

Fonyódi Múzeum

Blaha Lujza és
Béke utca sarkán

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Adásszünet!
Felhívjuk kedves Nézőink fi gyelmét, hogy október 30-tól technikai okokból adódó átmeneti adásszünet miatt 

a Fonyód Televízió a kábelhálózaton nem fogható. 
Az adásszünet ideje alatt türelmüket és megértésüket kérjük, valamint javasoljuk, hogy az addig is

elkészülő adásunkat kövessék a youtube csatornánkon, valamint fi gyeljék a város weboldalát
(www.fonyod.hu), illetve facebook oldalunkat is, ahol tájékoztatjuk Önöket a fejleményekről. 

Mátyás Király Gimnázium
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8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 19.
(a Lelle Áruházzal szemben) Tel: 85/354-027

Nyitvatartás: Hétfő - Péntek: 9.00 - 17.00
                       Szombat:          9.00 - 12.00

IN
GYE
NES
LÁTÁS
ELLENŐRZÉS

opticnet
SZAKÉRTŐ LÁTSZERÉSZEK

CSOPORTJA

Komplett szemüveg 

16.990 Ft-tól!

NOVEMBER 30-IG
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Jellemzői:
• Munka vagy tanulmányok mellett teljesíthető katonai szolgálat. 
• A szolgálatteljesítés és a kiképzés helyben, a saját járásban történik (nincs utazás). 
• Civil életben is használható katonai ismeretek megszerzése.
• A civil munkahelyről való távollét nem szabadság terhére történik.
• A munkáltató részére kompenzációt fi zet a Honvédelmi Minisztérium.
• Évente 4x5 nap szolgálatteljesítés.

Juttatás:
• Bruttó 31.215 Ft szerződéskötési díj.
• Bruttó 127.500 Ft/év rendelkezésre állási díj.
• az ellátott beosztásnak megfelelő illetmény, fi zetés.
• Térítésmentes élelmezés, szállás. Utazási költségtérítés.
• Katonai egyenruha biztosítása.
• egyéb szociális támogatásokra (sport- és kulturális szolgáltatás,
rekreációs üdülés, egyszeri segély, kegyeleti támogatás).

Jelentkezés, elérhetőség: 

TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT
Cím: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u 18/A 

Telefon: 06 (82) 311-211
E-mail: kaposvar.toborzo@mil.hu

Az aláírással ellátott regisztrációs lapot juttassa el postai úton címünkre vagy, a KORMÁNYABLAK- kijelölt ügyintézőjén keresztül.
Weboldal: www.iranyasereg.hu

A jelentkezés regisztrációhoz kötött, amely a Szociális Központ munkatársain keresztül tehető meg az alábbi elérhetőségeken.

ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS 
SZOLGÁLAT

X. Greenlife Jótékonysági
Labdarúgó Torna

2017. december 9. (szombat) 
Kezdés: 8:00 óra

Zákányi Kálmán Sportcsarnok

Várjuk a tárgyi és pénzbeli tá-
mogatásokat! Megkérjük a ked-

ves felajánlókat, hogy jó minősé-
gű, tiszta, használható játékokat, 
könyveket, ruhákat, sporteszkö-

zöket hozzanak magukkal!

További információk:
Tapasztó Zsolt 06-70/610-3198, 
Kajetán Jácint 06-20/523-2203

Adventi- és karácsonyi vásár a Fonyódi Kulturális Központban
Időpont:  2017. december 11-től december 20-ig,

csak hétköznap 11 órától 20 óráig!
Mindenkit szeretettel várunk!
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A Szociális Központ hírei

Mátyás Király Gimnázium - Hírek

Nyílt nap a Bacsákban

A Mátyás Király Gimnázium „Fe-
kete sereg” elnevezésű csapata 3. 
helyen végzett a somogyi közép-
iskolások „Aludj máskor!” krea-
tív vetélkedőjén Nagybajomban. A 
csapatot felkészítették és vezették: 
Cziráki Tamás, Lengyel Zsüliett, Ke-
serű Zoltán és Kozák Attila tanárok.

A Nemzeti Gyásznapon a 10. d 
osztályosok megemlékezését hall-
hatták az iskola diákjai, az emlék-
műsor Zentai Ildikó osztályfőnök 
támogatásával készült.

Október hónap változatosan telt a 
Szociális Központ idősei számára, kö-
szönhetően az Idősek Hónapja kereté-
ben szervezett programoknak. A ren-
dezvénysorozatot megnyitó ünnepi 
műsor nagy sikert aratott, a vacsora 
mindenkinek nagyon ízlett, és az este 
igen jó hangulatban telt. A sétahajózás 
alkalmával a napsütés, a vidám muzsi-
kaszó, a finom sütemények és az ízle-
tes bor gondoskodott a jó hangulatról. 
Míg a legélénkebbek táncra is perdül-
tek vagy énekeltek, addig a többiek a 
szép balatoni látványban gyönyörköd-
ve beszélgettek jóízűen a hajókázás 
alatt.

A hónap közepén került megnyitás-
ra a kiállítás, mely az időseink által ké-
szített kézműves termékeket mutatja 
be a Kulturális Központban. Az ünne-
pélyes megnyitó emelkedett hangula-

Több mint száz érdeklődő láto-
gatott el iskolánk október 26-án 

tot teremtett, és néhány megható pil-
lanatot is szerzett, nemcsak időseink 
számára. „Ezúton szeretnénk hálás kö-
szönetet mondani Farkas Gábor alpol-
gármester Úrnak a megnyitón mondott 
köszöntő beszédért, a Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskola és a Fonyódi 
Óvoda fellépőinek és felkészítő peda-
gógusaiknak a remek műsorért, a Fo-
nyódi Kulturális Intézményeknek a ren-
dezvény szervezéséért, és nem utol-
só sorban a Fonyód Konyha Nonprofit 
Kft.-nek a finom falatokért.” A kiállí-
tás jelentős hozománya, hogy időse-
ink még a hamarosan megrendezésre 
kerülő esküvő kiállításra is meghívást 
kaptak, köszönhetően annak, hogy a 
bemutatott kézműves termékekkel 
igen nagy érdeklődésre tettek szert.

Ezt követően az esküvő kiállításra, 
valamint a november 6-án megnyitott 

adventi kiállításra készültek hatalmas 
szorgalommal, sok-sok új kézműves 
dísztárggyal. Az Idősek Hónapját lezá-
ró Márton napi vacsorát is nagyon vár-
ták már, idén a rendezvényre ünnepi 
dekorációval is készültek. Rendületlen 
lelkesedésükkel bearanyozták az Idő-
sek Hónapja megvalósításában részt-
vevő intézményi dolgozók mindennap-
jait is.

      Száraz Krisztina

tartott nyílt napjára. Az eseményen 
az általános iskolás tanulók inter-
aktív módon ki is próbálhatták a 
tagintézményünkben oktatott szak-
mák mesterfogásait: többek között 
készíthettek emlékül Bacsák-pénzt, 
kipróbálhatták a rendőrautót, ad-
hattak ujjlenyomatot, csomagol-
hattak, falazhattak, festhettek és 
az elektromos árammal is „testkö-
zelből” ismerkedhettek meg.

Iskolánk ezúton mond köszöne-

tet a sikeres nyílt nap lebonyolításá-
ban nyújtott segítségért a következő 
szervezeteknek, vállalatoknak:

- Fonyódi Rendőrkapitányság
- Fonyódi Turisztikai Egyesület
- Fonyód Média
- Somogy Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara
- Marcali Ziehl-Abegg Kft. 
November 23-i nyílt napunkon is-

mét várjuk az érdeklődőket!
          Horváth Péter

Október 12-13-án lezajlott a ha-
gyományos diáknap: a Fordított 
és Szecskanap. A 2017/2018. tan-
év diákigazgatója Harangozó Va-
lentin 12. d osztályos diákunk lett 
(osztályfőnök: Varga Zsuzsanna), 
a legszecskább osztály a 9. b osz-
tály, osztályfőnökük Virág-Halvax 
Eszter.

A gimnázium diákjai október 20-
án emlékeztek meg az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 61. 
évfordulójáról. A műsort összeál-

lították és rendezték: Babina Edit 
és Mátrainé Janity Zita tanárok. A 
programot a 10. a, a 10. d és a 11.b 
osztályos diákok mutatták be. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan a gimna-
zisták szerepeltek a városi ünnepé-
lyen is.

Várható események a gimnázi-
umban: az intézmény a nyílt napo-
kat november 10-én, 24-én és de-
cember 1-én tartja. Szeretettel vár-
juk az érdeklődő pályaválasztókat, 
a szülőket, kollégákat.
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Anyagok és színek - hat anyag és hat alkotó kö-
zös megnyitója a Múzeumban

Az anyagok sokfélesége, meg-
munkálásának változatossága, for-
magazdagság, színek, képzelet, em-
lékek jelennek meg a múzeum jelen-
legi kiállításán amit 2017.X.21.-től 
látogathatnak az érdeklődök.

Már hagyomány, hogy itt min-
dig különleges meglepetés várja 
az embereket.

Fonyód környékbeli kosárfonó, 
csuhéfonó és a helyi papírfonó, 
textilműves, fazekas és mézeska-
lács készítő mutatta be munkás-
ságának legjavát.

Egy mesés utazáson vehettünk 
részt a kiállítás tárgyai segítségével.

Csuhéból készített babák jele-
nítik meg a népi élet mozzanata-
it. Hátterül szolgálnak a szivárvány 
színeiből kirajzolódó faliképek, tex-
tilbabák, akik mintha beszélgetésre 
invitálnának minket.

A mézeskalács mikulás szánjával 
már felénk integet hiszen nemsoká-

ra kopogtat az ajtónkon. 
Ellátogathatunk a Balaton partra 

is ahol a nádasban nyüzsög az élet. 
Hangya , béka, kismadarak fészkel-
nek, gém keresi a csemegéjét.

Az ősi tulipán motívum jelenik 
meg az anyagba álmodott életfa 
modellekben.

Játékra bíztatnak a kecses kis 
agyagedények amik  nagymamáink 
tárgyaihoz 
hasonlíta-
nak!

Mire vé-
gére érünk 
az elvará-
zsolt uta-
z á s n a k , 
kisbabán-
kat bele-
tehetjük a 
p a p í r b ó l 
font böl-
csőbe.

Köszönet a tehetséges alkotóknak 
a kiállítás szervezéséért, a jó együtt-
működésért, hogy ilyen lélekemelő 
élményben részesítettek minket.

Ajánlom minden kedves olvasó-
nak, hogy tekintse meg a kiállítást 
és részesüljenek ebben a szép él-
ményben.

  Méreg Sándorné
  óvónő
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Október közepén a Balaton part 
legnagyobb városába látogattunk 
el egy kedves volt diáktársunk 
meghívására. A vasútállomáson ta-
lálkoztunk, majd Ballér Margit  ta-
nárnő kalauzolásával ismerkedtünk 
meg a város  főbb nevezetessége-
ivel. A Millennium park Zenepavi-
lonja után  a Könnyek kútját néztük 
meg. Következő állomásunk  Kál-
mán Imre szülőháza volt, ahol sok 
mindent megtudtunk a zeneszerző 
életéről, munkásságáról. Elsétál-
tunk a kikötőbe, ahol impozáns ha-
jók pihentek. Többen kedvet kaptak 
a hajózásra, így nélkülük folytat-
tuk a sétát a Balaton parton. Gyö-
nyörködtünk a megunhatatlan, min-

Nyolc évvel ezelőtt egy fia-
tal házaspár költözött Fonyódra, 
akik szerettek volna más párokkal 
együtt katolikus közösségbe jár-
ni. Ezért azzal keresték meg Zol-
tán Atyát, hogy mutasson nekik ha-
sonló érdeklődésű párokat. Ő Hor-
váth Lászlóhoz és feleségéhez, Ma-
rikához irányította őket. Marikáék 
rögtön közölték, hogy örülnek a ta-
lálkozásnak, de ők Zoltán Atya tá-
mogatásával egy másfajta közös-
séget kívánnak építeni, melyet Bu-
dapesten már hosszú évek óta si-

dig más és más színű tengerünk-
ben,   majd a Jókai park felé vettük 
az irányt.  Varga Imre  szekéren ülő 
Krúdy Gyula szobránál készítettünk 
egy közös fotót. Majd megnéztük 
a park virágait, az őszi színekben 
pompázó hatalmas fákat és a tá-
vol-keleti hangulatot árasztó japán 
kertet. Ezután megpihentünk a Fő-
téren, megcsodáltuk a szökőkutat, 
Széchenyi István szobrát és hajó-
ját. Végül a város szívéből kima-
gasló 45 méter magas   víztorony-
ból ámulva néztük a lélegzetállító-
an szép panorámát. Még sok lát-
nivaló lett volna, de a fáradt lábak 
már nem bírták tovább. Szerencsé-
re a jól felkészült idegenvezetőnk 

Siófok múltjáról, jelenéről és min-
den látnivalójáról részletesen be-
számolt. A városnéző séta után vo-
natra, autóba ültünk és fáradtan, de 
sok  tudással, kellemes élménnyel 
gazdagodva néztünk vissza erre a 
szép városra.

    Németh Julianna

Siófoki városnézés

A jó földbe hullott mag termései
keresen vezettek (Bajzáth Ferenc 
Atya támogatásával). Ebben a kö-
zösségben nem csak párok venné-
nek részt, hanem az egész család, 
és a neve Szent József Családkö-
zösség. És ha már a fiatal pár eljött 
hozzájuk, azt javasolják, hogy csat-
lakozzanak ők is inkább ehhez. Hát, 
a fiatal pár kissé meglepetten ment 
haza, de aztán kötélnek álltak. Va-
lahogy így kezdődött el az a munka, 
mely aztán sorra hozta össze egyik 
családot a másik után, mígnem ki-
alakult egy stabil mag.

Aztán jöttek a feladatok, mint 
például, hogy a családok többsé-
gének kicsiny gyermekeik voltak, 
és a közösség az alkalmakat szent-
misékhez kötötte. Ott viszont nem 
igazán volt helyük a kis gyerme-
keknek. Végül született egy meg-
oldás, melyet először gyermekmi-
sének, majd később családos mi-
sének neveztek. Ez minden hónap 
második szombatján van a temp-
lomban, és itt a kicsinyek is kap-
nak feladatot, a hívők pedig már 
megszokták, hogy ezeken az al-
kalmakon a csend helyett Krisztus 
Urunknak inkább az a kérése való-

sul meg, hogy: „Engedjétek hozzám 
jönni a kisgyerekeket, és ne akadá-
lyozzátok őket, mert ilyeneké az Is-
ten országa.” (Márk 10,14) A temp-
lom pedig szemlátomást telik. Volt, 
hogy többen voltak ezeken az alkal-
makon, mint némely vasárnapi mi-
sén. Aztán, ahogy minden jó dolog, 
az ötlet elkezdett terjedni, és mos-
tanra már minden hónap negyedik 
szombatján Balatonlellén is van 
családos mise a közösségi házban.

De a közösség tevékenysége nem 
állt meg itt. Keresztutak, szentség-
imádások, betlehemesek megszer-
vezése mellett legutóbb megpró-
bálták újraéleszteni a Fonyódi Bú-
csút is Nagyboldogasszony napján, 
augusztus 15-én.

A tanulság pedig talán csak 
annyi, hogy Krisztus asztalánál 
mindenkinek van hely, és rajtunk 
áll, hogy elfogadjuk-e a nekünk 
szánt széket. Mert még sokféle 
feladat van, amihez a tudás és 
az erő itt lakozik városunkban. 
És ha van hitünk magunkban, ak-
kor a bátorságot és a társakat is 
megadják fentről.

        Kovács Balázs
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A Várhegy oldalában szemet 
gyönyörködtető környezetben pi-
hennek halottaink. Nem mintha 
őket mindez érdekelné, hisz a föl-
di lét dolgain ők már túljutottak. 
Végtelen megnyugvást jelent ne-
kem mindig, ha a temetőben járok, 
kiváltképp mindenszentek táján. A 
fonyódi temető meghitt csendje bé-
kével tölt el. Tekintetem végigfut a 
virágtól roskadozó sírokon, ahogy 
lassan kapaszkodom fel a mere-
dek úton testvérem nyughelyéig. A 
fejfákra írt neveket olvasva megro-
hannak az emlékek. Gondolatban 
mindenkinek odaköszönök, s fel-
emlegetek egy-egy régi, kedves em-
léket.

Knoll Gyula, nyugállományú ez-
redes 2017. október 23-án, for-
radalmunk 61. évfordulója alkal-
mából a Honvédelmi Miniszter-
től, Dr. Simicskó Istvántól vehe-
tett át miniszteri elismerő okle-
velet és jutalmat. Mindezt a hon-
védelem ügye érdekében huzamos 
időn át végzett áldozatos munká-
jának elismeréseként kapta.

Knoll Gyula bácsi nyugalmazott 
repülőezredes második otthoná-
nak tartja Fonyódot. 2016. má-
jus 6-án előadást tartott a Városi 
Kulturális Központ színháztermé-
ben az univerzum rejtélyeiről. El-
ismert író, ufó – kutató, aki meg-
döbbentő tapasztalatait osztotta 
meg akkori előadásában. 

2016 novembere óta az Ufó 
magazinban jelennek meg írásai 

Fonyódi fejfák között

Knoll Gyula miniszteri elismerésben részesült

Amíg fiatal voltam, a halál gon-
dolatától is iszonyodtam. Ma már a 
korom és a hitem megtanított arra, 
hogy a halál csak egy állomása éle-
tünknek. A földi lét kapuja, melyen 
át mindenkinek távoznia kell egy-
szer. Sokaknak talán nehéz, meg-
válaszolhatatlan kérdés, hogy hová 
is megyünk, de számomra nem két-
séges a felelet: az örök életbe. 

Míg élünk, utolsó erőnkig ragasz-
kodunk földi életünkhöz, hisz csak 
ezt ismerjük, ezt szeretjük a maga 
gondjaival, bajaival, küszködésé-
vel, ugyanakkor millió szépségével 
együtt. Aztán, amikor eljön az idő, 
mi is elmegyünk. Addig azonban ra-
gadjuk meg az élet nyújtotta szép-

séget és örömet! Örüljünk a felkelő 
nap fényének, a virágok illatának, a 
madarak dalának, otthonunk mele-
gének, hozzátartozóink szereteté-
nek! Hisz oly rövid az élet, ne paza-
roljuk el, mert nem tudhatjuk, mikor 
ér véget. Ahogy gyertyát gyújtok fi-
vérem sírján, szinte letaglóz a te-
hetetlen hiányérzet fájdalma. Köny-
nyek közt kérdezem magamban, 
miért ment el oly váratlanul? 

Néma kérdésemre nincsen vá-
lasz. Csak a gyertyák sercegését 
hallom, s távolból a kaposvári vo-
nat halk zakatolását.  

            Lévay Mária

a témában, országszerte sőt, ha-
táron túl is tart előadásokat. Ta-
valy már díjazták: a szakma leg-
nívósabb elismerését kapta, a 
Pax Galacticana - In Memoriam 
Colman von Keviczky-Díjat.

Számos emlékmű megalapító-
ja, így például nevéhez fűződik a 
Fonyódi Kikötőben a Lányi emlék-
mű, de Bogláron is Takács Sándor 
pilótára, a magyar repülés első 
mártírjára az ő kezdeményezésé-
re emlékezhetnek a helyiek. Közel 
harminc emlékmű, emléktábla ál-
lítását kezdeményezte. 

A Horthy István Mártírok és Hő-
sök Alapítvány alapító kurátora. A 
Szent György Lovagrend priorja.

Karácsony előtt, december 23-
án minden évben jótékonykodik, 
adakozik a szegényeknek. Ennek 

jegyében Gyula bácsi azt üzeni 
mindenkinek: „Az univerzum leg-
nagyobb törvénye az emberi sze-
retet.”

         szerkesztőség

11 tonna..!
A Palonai Magyar Bálint Általá-

nos Iskola az elmúlt évekhez ha-
sonlóan ismét papírgyűjtést szer-
vezett. A gyűjtés helyszíne a meg-
szokott módon az iskola mellet-
ti, a Kossuth erdőben álló régi ház 
volt, ahová a felajánlók a papírt 
hozták. A szorgos munka eredmé-

nye kb. 11 tonna papír lett.
Az iskola ezúton köszöni meg: 

Varga Veronika Emőke, Soltész Ber-
ta, Gál Mária Bernadett, Medvésy 
Imréné Zsuzsa, Czinkné Emese, 
Szabó Szilvia, Rajkai Attila, Varga 
Árpád, Zólymi László szülőknek a 
segítséget.
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Sportkomplexum: az új focipályák és az új
sportcsarnok hírei

Sikeres nyár - a számok tükrében is

A két új focipálya megvalósí-
tására a Társasági Adó (TAO) fel-
töltése megtörtént, a TAO forrást 
biztosító vállalkozások leszerződ-
tek a Magyar Labdarúgó Szövet-
séggel. Ezzel lehetővé vált, hogy 
akár a jövő tavasztól elkezdjék épí-
teni a pályákat, azonban ezt 
megelőzően még terepren-
dezésre lesz szükség a ki-
jelölt területen. A pénzügyi 
forrás már rendelkezés-
re áll, vélhetően 2018. má-
jusában, júniusában meg-
kezdődhetnek a pályaépíté-
si munkálatok, miután a ki-
vitelező kiválasztásra kerül. 

A Sportcsarnok eseté-
ben indikatív árajánlatok-

A Fonyódi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Köz-
hasznú Kft. elkészítette beszámo-
lóját a 2017. évi nyári idegenfor-
galmi szezonban elvégzett tevé-
kenységéről. A beszámoló a 2017. 
október 15-i állapotot mutatta. A 
képviselők elé terjesztett beszá-
moló a nyári idegenforgalmi sze-
zon szempontjából a strandterüle-
tek, a kilátók és a fizető parkolók 
kulcsfontosságú szerepe miatt, el-
sősorban ezekre koncentrált.

A közmunkaprogram keretében 
a nyári szezonban 13 fő közmun-
kást alkalmazott a VÜSZ. Össze-
sen egyébként 58, illetve 59 fő 
dolgozott a város közterületei-
nek szépítésén, rendezésén a fő-
szezon hónapjaiban. 

A fürdőhelyek hivatalosan június 
15. és augusztus 31. között tartot-
tak nyitva.

A sándortelepi Panoráma 
strand a belépődíjak ellenére is a 
város legforgalmasabb strand-
jaként üzemelt az oda látogatók 

ra volt szükség a pályáztatási el-
járás megkezdéséhez. Több cég 
adott be indikatív árajánlatot, de 
ezek magasabb ajánlatok voltak 
az előzetes becsléseknél. Ezért 
a Magyar Kézilabda Szövetség 
hozzájárulására van szükség egy 

un. „TAO ráemelés”-hez. Ezzel le-
hetne fedezni a kivitelezői áreme-
lés okozta különbözetet, amely az 
anyagárakban és a munkadíjakban 
egyaránt jelentkezett. 

Ezért a sportcsarnok építési 
munkáinak megkezdése őszről ta-

vaszra csúszott, pályáztatá-
si eljárás lezárulta után kez-
dődhet majd meg az építke-
zés. Az önkormányzat célja 
továbbra is az, hogy a kivi-
telezés megfelelő minőség-
ben és a terület érzékeny-
sége miatt a lehető legrövi-
debb határidő alatt készül-
jön el.

      szerkesztőség

nagy elégedettségére. Hétvégéről 
hétvégére rekordokat döntött a lá-
togatottsága, meghaladta a terve-
zett bevételt.

A 2016-os évben megnyitott Ku-
tyás Fürdetőhelyet 2017-ben je-
lentősen fejlesztették. Képvise-
lő-testületi döntés alapján a meg-
növelt területet körbekerítették, a 
terület áramellátását biztosították, 
valamint mobil konténer Wc-t üze-
meltettek a nyitvatartási időben.  
Itt is a vártnál magasabb bevétel 
folyt az üzemeltető kasszájába. 

Fizető parkolók
2017. évben a VÜSZ Kft. üze-

meltette Fonyód város terüle-
tén a Fürdő utcai és 
Sándortelepi (sorom-
pós), Blaha L. utcai (Pi-
actéri) és a Hunyadi ut-
cai fizető parkolókat. A 
parkoló bevételek is a 
tervezettnél jobban ala-
kultak. 

Kilátók
A Városüzemeltetés 

üzemelteti a Várhegyi Széplá-
tót és a Sipos-hegyi kilátót is. Az 
éves tervezett bevételeket már 
az augusztus 31-i állapot szerint 
teljesítették. A látogatottság a 
Sipos-hegyi kilátónál 12460 fő, a 
Várhegyi-kilátónál 25157 fő volt. 

Kripta villa
2017-ben új ellátandó feladat-

ként kellett kezelni a Kripta villa ki-
állítótermének üzemeltetését, ami 
a kávézót nem, csak a kiállítóter-
meket foglalta magában. A villa 
első éves bevétele is magasabb 
volt a tervezettnél.

       szerkesztőség
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Fonyódi Hírmondó

APRÓHIRDETÉSEK
Használt, jó állapotú szekrénysor 
eladó! Irányár: 50.000 FT. Érd.: 06-
70/608-7053, 06-20/522-9905

•
„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, 
hozzátartozója jogait megsértet-
ték a pszichiátrián, jelezze pana-
szát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve 
biztosít ingyenes jogsegélyszolgá-
latot azok számára, akiket sérelem 
ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-
330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu

•
„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKE-
DÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémá-
ra” vagy „viselkedési rendellenes-
ség” miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keres-
se az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az 
alapítványtól ingyenes tájékoztató 
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-
330-5384 
E-mail: info@cchr.hu

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése és aláírása. 
Ezeket a könyvtárban az információs pultnál, valamint a Fonyód Média irodájában vehetik át és ad-

hatják le. Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és
beküldhető a hirmondo@fonyod.hu e-mail címre.

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan 
kezelünk!”

•
Balatonfenyvesi faház kiürítése 
november 20. és 30. között! Ba-
latoni nyaraló teljes kiürítéséből 
minden használható berendezés 
pl.:  ágyak, konyhai felszerelések, 
tűzhely palackkal, Tv-k, hűtőgé-
pek, kerti szerszámok olcsón meg-
vásárolhatóak.  Időpont egyezte-
tés szükséges: 70-677-0072 vagy 
bianco.sopron@t-online.hu

•
Bordó színű, bársony, magas tám-
lájú heverő, két fotel, két puff el-
adó. Alig használt görgőlábakon 
áll. Ár: 60.000,- Ft. Tel.: 06-85/363-
084

•
Energetika tanúsítás, épületterve-
zés, okleveles építész, épületener-
getika tanúsító! Tel.: 06-20/979-
9390

•
Üzemképes állapotban szalagfű-
rész eladó Lengyeltótiban! Tel.: 06-
30/389-1427; 06-85/330-826

•
Három szobás összkomfortos, fel-
sőszinti, fatüzeléses lakás kiadó! 
Érdeklődni: 06-85/363-826

•
Tízéves IKEÁ-s, kinyitható kanapé 
eladó Fonyódon! Ár.: 12.000,- Ft-
Tel.: 06-20/563-8295

•

Két darab vadonatúj ágyneműtar-
tós heverő, állítható fejrésszel, 1-1 
díszpárnával eladó! Érdeklődni: 06-
20/235-3299

•
180 L-es mélyhűtő láda, 2 db hő-
sugárzó olcsón eladó! Tel.: 06-
70/258-4246

•
Michelin téli gumik felnivel, autós 
gyermekülés, gyermek fürdőkád 
állvánnyal eladó! 
Gyermekágy kókusz matraccal, 
fejvédővel, takaróval, párnával, 
műanyag pelenkázó eladó!
Gyermek-házikó (mászó torony-
nyal, csúszdával, műanyag libikó-
ka, csúszda, játék babakocsi el-
adó! Tel.: 06-30/501-5226

•
Angol oktatás minden szinten, 
szaktanártól érettségire, nyelvvizs-
gára felkészítés! Tel.: 06-20/962-
2687

•
Kiadó nyaralókat keresünk! Meg-
bízható kapcsolattartás, kulcsát-
adás, igény esetén /takaríttatás. 
Tel.: 06-30/184-7970

•
Eladó 1 db új Accu-Chek Active vér-
cukormérő beszúró toll nélkül. Ára: 
3.000.-Ft. Tel.: 06-70/276-8488

•
Eladó Fonyód, Fő u. 26. sz. 78 m2-
es földszinti lakás. Ára.: 13,9 millió 
Ft. Tel.: 06-70/276-8488

•
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2017. november

Adventi vásárAdventi vásár
A Fonyódi Turisztikai Egyesület szervezésében és
Fonyód Város Önkormányzatának támogatásával 

idén is megrendezésre kerül az Adventi Vásár.

Kézműves, gasztronómiai és iparművészeti
termékekkel, ünnepi műsorokkal várjuk a kedves 

látogatókat.

2017. december 3. vasárnap 

2017. december 10. vasárnap 

2017. december 17. vasárnap 

Várunk mindenkit városunk központjában
a Dísz téren 10 és 20 óra között!

Gyertyagyújtás 17 órakor
programokkal, forralt borral és forró teával

December 24-én, 15 órakor Jézuska váró előadás 
kicsiknek a Kulturális Központban.

A programokon való részvétel ingyenes.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A programokon való részvétel ingyenes

2017. december 21. csütörtök
Városi Karácsonyi Ünnepség és Koncert

a Mátyás Király Gimnáziumban, 18 órakor
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